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Mål Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse:
- redogöra för den internationella skatterättens tre delområden: den interna skatterätten,
skatteavtalsrätten samt EU-skatterätten
- ha kunskap om hur de tre delområdena förhåller sig till varandra och hur de tillämpas på
gränsöverskridande inkomster
- redogöra för den internationella skatterättens funktion och systematik
- identifiera internationella skatterättsliga problem
- redogöra för i vilket land sociala avgifter ska erläggas.
 
Färdigheter och förmåga:
- självständigt hitta och tillämpa den internationella skatterättens rättskällor på ställda
skatterättsliga problem
- med hjälp av relevanta rättskällor inom de tre olika områdena kunna visa hur
dubbelbeskattning kan lindras och/eller undvikas.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- värdera, analysera och argumentera för lösande av juridisk problematik med hjälp av
relevanta rättskällor inom de tre områdena (intern rätt, skatteavtalsrätten samt EU-
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skatterätten)
- diskutera och reflektera över internationella skatterättsliga ställningstaganden.

Kursens innehåll I kursen kommer den internationella skatterätten behandlas, då med hänsyn till relevanta
svenska skatteregler, skatteavtalsrätten samt EU-skatterätten.  Fokus kommer att ligga på de
principer som styr området, skatteavtalens uppbyggnad (genom OECDs modellavtal) samt
individbeskattning och sociala avgifter hänförliga till området.  Kursen kommer även att
omfatta sociala avgifter i ett internationellt perspektiv.

Undervisning Föreläsningar, seminarier och handledningar.

Förkunskaper Beskattningsrätt 1, 15 hp alt. motsvarande.

Examinationsform Skriftlig inlämningsuppgift, skriftlig examination samt seminarier. 

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar På moment 0020 och 0030 ges endast betygen U eller G.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Individuell skriftlig inlämningsuppgift 5,5 hp Betyg: AF

0020   Skriftlig examination 1 hp Betyg: UG

0030   Seminarier 1 hp Betyg: UG


